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SAMENVATTING 

Na het onderzoek van de Europese Commissie naar de farmaceutische sector in 2009, is 
in de EU een hoge prioriteit toegekend aan handhaving van het mededingingsrecht en het 
markttoezicht op dit gebied. Dit verslag geeft een overzicht van de wijze waarop de 
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten van de 28 lidstaten ("Europese 
mededingingsautoriteiten") in de periode 2009-2017 de Europese antitrust- en fusieregels 
in de farmaceutische sector hebben gehandhaafd. Dit verslag is een antwoord op de 
bezorgdheid van de Raad en het Europees Parlement dat concurrentievervalsende 
praktijken van farmaceutische ondernemingen de toegang van patiënten tot betaalbare en 
innoverende essentiële geneesmiddelen in gevaar kunnen brengen. 

De Europese mededingingsautoriteiten werken nauw samen om de daadwerkelijke 
mededinging in de farmaceutische markten te waarborgen. Sinds 2009 hebben de 
autoriteiten gezamenlijk 29 antitrustbesluiten tegen farmaceutische ondernemingen 
vastgesteld. Deze besluiten voorzien in sancties (met boetes van in totaal meer dan 
1 miljard EUR) of bindende verplichtingen om concurrentievervalsende gedragingen 
tegen te gaan. Belangrijker nog is dat met sommige van deze besluiten 
concurrentievervalsende praktijken werden aangepakt die tevoren nog niet werden 
behandeld onder het EU-mededingingsrecht. Deze precedenten bieden ondernemingen in 
de farmaceutische industrie een uitgebreidere leidraad om aan de wetgeving te kunnen 
voldoen.  

In de periode 2009-2017 hebben de Europese mededingingsautoriteiten meer dan 
honderd andere gevallen onderzocht, terwijl onderzoek naar meer dan twintig gevallen 
van mogelijke inbreuk op de antitrustregels gaande is. Om te voorkomen dat 
farmaceutische markten te geconcentreerd raken door fusies, heeft de Commissie meer 
dan tachtig transacties beoordeeld. In 19 fusiegevallen werden er mededingingsbezwaren 
vastgesteld. De Commissie heeft deze fusies pas goedgekeurd nadat de ondernemingen 
hadden aangeboden deze bezwaren weg te nemen en de transactie aan te passen. 

De farmaceutische sector moet nauwlettend worden gecontroleerd op basis van het 
mededingingsrecht en de gemelde antitrust- en fusiezaken bieden tal van voorbeelden 
over hoe de handhaving van het mededingingsrecht er specifiek toe bijdraagt dat de 
toegang van patiënten tot betaalbare en innoverende geneesmiddelen wordt gewaarborgd.  

Toegang tot goedkopere geneesmiddelen 
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Hoge geneesmiddelprijzen leggen een grote druk op de nationale 
gezondheidszorgstelsels, die toch al een aanzienlijk deel van hun uitgaven naar 
geneesmiddelen zien gaan.  

Daadwerkelijke mededinging van generieke geneesmiddelen en, meer recentelijk, 
biosimilaire geneesmiddelen zorgt doorgaans voor een gezonde prijsconcurrentie in 
farmaceutische markten, waardoor prijzen aanzienlijk dalen (voor generieke 
geneesmiddelen gemiddeld 50 %). Hierdoor worden oudere behandelingen 
toegankelijker en kunnen sommige van de daarmee gerealiseerde besparingen bestemd 
worden voor nieuwere, innoverende geneesmiddelen. Om de gevolgen van 
markttoetreding van generieke geneesmiddelen, die de inkomsten uit commercieel 
succesvolle geneesmiddelen aanzienlijk doen afnemen, te beperken, passen originator-
ondernemingen vaak strategieën toe om de commerciële levensduur van hun oudere 
geneesmiddelen te verlengen. Sommige van deze strategieën en andere praktijken die 
gevolgen kunnen hebben voor de prijsconcurrentie, hebben geleid tot onderzoek naar 
overeenstemming met de mededingingswetgeving. 

De Europese mededingingsautoriteiten hebben praktijken die tot hogere prijzen leiden, 
scrupuleus onderzocht en hiervoor sancties opgelegd. Met een reeks besluiten die zijn 
voortgevloeid uit het sectorale onderzoek van de Commissie uit 2009, hebben de 
autoriteiten gedragingen aangepakt die de markttoetreding of uitbreiding van generieke 
geneesmiddelen afremmen. Mijlpalen tegen pay-for-delay-overeenkomsten zijn de 
besluiten van zowel de Commissie (de zaken Lundbeck, Fentanyl en Servier) als de 
autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (de zaak Paroxetine). Bij dergelijke 
overeenkomsten betaalt de gevestigde originator-onderneming de generieke onderneming 
om haar plannen om de markt te betreden, op te geven of uit te stellen. Op deze wijze 
krijgt de generieke onderneming "een stuk van de taart [van de originator-
onderneming]" die betaald wordt uit de kunstmatig hoge prijzen (zoals een van de 
onderzochte ondernemingen in een door de Commissie aangetroffen intern document 
uiteenzette).  

De Franse mededingingsautoriteit heeft het voortouw genomen bij verschillende 
besluiten die ontmoedigingspraktijken van de gevestigde ondernemingen om de 
doorbraak van nieuw gelanceerde generieke producten terug te dringen, verbieden. 
Andere autoriteiten hebben gevestigde ondernemingen die regelgevingsprocedures 
misbruikten om generieke geneesmiddelen uit de markt te houden, sancties opgelegd.  

Er is recentelijk bovendien meer onderzoek gedaan naar de prijszetting van bepaalde 
octrooivrije geneesmiddelen (in een voorbeeld steeg de prijs tot 2 000 %), en 
verschillende autoriteiten bestempelden deze prijszettingspraktijken als oneerlijk en 
misbruikelijk, met name in Italië (de zaak Aspen), het Verenigd Koninkrijk (de zaak 
Pfizer/Flynn) en Denemarken (de zaak CD Pharma). Daarnaast hebben 
mededingingsautoriteiten vervolging ingesteld wegens meer klassieke vormen van 
wangedrag, zoals manipulatie van aanbestedingsprocedures door kartels, of strategieën 
om concurrenten de toegang tot belangrijke middelen of tot klanten te ontzeggen. 

Hogere prijzen kunnen ook veroorzaakt worden door fusies van farmaceutische 
ondernemingen, waardoor de gefuseerde onderneming meer invloed op de prijs kan 
uitoefenen. De Commissie heeft ingegrepen bij een aantal fusies die tot prijsstijgingen 
geleid zouden kunnen hebben van met name generieke producten (bijv. de zaak 
Teva/Allergan) of biosimilaire producten (bijv. de zaak Pfizer/Hospira). De Commissie 
heeft deze transacties pas goedgekeurd nadat de ondernemingen hadden toegezegd een 
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deel van hun activiteiten af te stoten aan geschikte kopers om zo het bestaande 
prijsconcurrentieniveau te handhaven. 

Toegang tot innoverende geneesmiddelen  

Innovatie is van cruciaal belang voor de farmaceutische sector en farmaceutische 
ondernemingen lopen voorop als het gaat om investeringen in O&O. Marktdeelnemers 
kunnen echter soms vervallen in gedragingen die de prikkels om te innoveren, ongunstig 
beïnvloeden (octrooiering, tussenkomsten bij autoriteiten, aankopen van concurrerende 
technologieën, enz.). Op deze manier kunnen zij inbreuk maken op het 
mededingingsrecht. 

Door concentratiecontrole heeft de Commissie transacties voorkomen die O&O voor het 
in de handel brengen van nieuwe geneesmiddelen of de uitbreiding van therapeutische 
toepassingen van bestaande geneesmiddelen, in gevaar zouden kunnen brengen. De 
Commissie heeft ingegrepen om innovatieconcurrentie in een aantal zaken te 
beschermen. Dit was bijvoorbeeld het geval in zaken waarbij vergevorderde O&O-
projecten voor levensreddende geneesmiddelen voor kanker (Novartis/GlaxoSmithKline 
Oncology) of pijplijnprojecten voor geneesmiddelen tegen slapeloosheid die zich in een 
vroeg ontwikkelingsstadium bevonden (Johnson & Johnson/Actelion), werden bedreigd. 
In de zaak Pfizer/Hospira was de Commissie bezorgd dat door de fusie een van beide 
parallelle projecten voor de ontwikkeling van concurrerende biosimilaire 
geneesmiddelen, zou verdwijnen. De Commissie heeft deze transacties pas goedgekeurd 
nadat de ondernemingen waarborgen boden dat pijplijnprojecten niet zouden stopgezet 
worden maar door een andere partij zouden worden voortgezet. 

De mededingingsregels laten toe dat ondernemingen samenwerken om innovatie te 
bevorderen. Soms trachten ondernemingen echter de innovatie-inspanningen van 
concurrenten te verstoren of de concurrentiedruk weg te nemen die hen ertoe dwingt in 
innovatie te investeren. Bijvoorbeeld, door op te treden tegen pogingen om 
markttoetreding van generieke geneesmiddelen onnodig te vertragen, kan daadwerkelijk 
worden afgedwongen dat de innovatieve onderneming haar exclusiviteit in de markt 
verliest en originator-ondernemingen tot verdere innovaties worden aangespoord. 
Behalve dat bescherming aan innovatie wordt geboden, stimuleert de handhaving van 
antitrustregels ook de keuze voor patiënten, doordat wordt opgetreden tegen 
verschillende uitsluitingspraktijken, zoals een kortingssysteem dat ontworpen is om 
concurrenten van aanbestedingen van ziekenhuizen uit te sluiten of het verspreiden van 
misleidende informatie over de veiligheid van een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor 
een behandeling die niet door de vergunning voor het in de handel brengen wordt gedekt 
(off-labelgebruik). 

Ruimte voor verdere handhavingsmaatregelen 

De in dit verslag als voorbeeld aangehaalde zaken tonen aan dat de handhaving van het 
mededingingsrecht, binnen haar mandaat en bevoegdheden, met name onderzoek naar 
concurrentievervalsende overeenkomsten, misbruik door ondernemingen met een 
machtspositie en fusies, zeer doeltreffend kan zijn. Er zijn echter grenzen aan de 
mogelijkheden die het mededingingsrecht biedt. Daarom moeten alle stakeholders zich 
blijven inspannen om een antwoord te geven op de maatschappelijke uitdaging van een 
duurzame toegang tot betaalbare en innoverende geneesmiddelen. 

De handhavingsresultaten uit het verleden bieden de mededingingsautoriteiten een solide 
basis om hun handhavingsinspanningen voort te zetten en te verbeteren. Een 
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doeltreffende handhaving van de Europese mededingingsregels in de farmaceutische 
sector blijft een kwestie van hoge prioriteit en de mededingingsautoriteiten zullen dan 
ook blijven toezien op mogelijk concurrentievervalsende situaties en hiernaar proactief 
onderzoek verrichten.  


